Privacyverklaring Forensicon BV
Forensicon BV heeft groot respect voor uw privacy. We verzamelen en gebruiken alleen de gegevens,
die noodzakelijk zijn om u een goede dienstverlening te kunnen bieden. We bewaren de gegevens
zolang dat nodig is om u van dienst te kunnen zijn of om aan onze wettelijke verplichtingen te
voldoen.
1. Bedrijfsgegevens
Forensicon BV
Manegeweg 27
8171 ND Vaassen
+31 (0)85 0161094
info[at]forensicon.nl
2. Gegevensverwerkingen
De gegevens die we van u verzamelen en verwerken, en de manier waarop we met deze gegevens
omgaan is afhankelijk van de aard van de relatie die u met Forensicon BV heeft. Hieronder kunt u
terugvinden, per verwerkingsvorm, welke gegevens we van u verwerken en hoe we met uw gegevens
omgaan.
2.1. Informatie aanvragen
2.1.1. Welke gegevens wij van u verzamelen
Als u informatie bij ons aanvraagt, verwerken wij uw naam en contactgegevens. Verder verwerken
wij alle informatie die u aan ons verstrekt om aan uw informatieverzoek te voldoen.
2.1.2. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Veelvuldig zal een informatieverzoek leiden tot een voorstel waarin wij u één van onze
dienstverleningen aanbieden. Indien u geen gebruik wenst te maken van de aangeboden
dienstverlening, zullen uw gegevens na maximaal 12 maanden na het laatste contact met u worden
verwijderd.
2.1.3. Aan wie verstrekken wij uw gegevens
Forensicon BV verkoopt uw gegevens nimmer aan derden. Wanneer u een informatieverzoek plaatst
via de website, worden uw gegevens bij onze webhost opgeslagen. Met onze webhost hebben wij
een (verwerkers)overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de vertrouwelijke omgang met
uw gegevens en de passende beveiliging van uw gegevens.
2.2. Gebruik maken van onze dienstverlening
2.2.1. Welke gegevens wij van u verzamelen
Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening, verwerken wij uw naam en contactgegevens.
Eveneens verwerken wij alle informatie die u aan ons heeft verstrekt. Bij het uitvoeren van een
onderzoek of dossieranalyse, verwerken wij ook onze bevindingen die uit dit onderzoek of deze
dossieranalyse volgen. Wij verwerken deze gegevens om de dienstverlening aan u mogelijk te maken.
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2.2.2. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Op basis van een wettelijke verplichting, bewaren wij uw dossier vijf jaar na het afronden van onze
dienstverlening aan u. De bewaartermijn van vijf jaar wordt verlengd indien dat is geboden in
verband met een lopende gerechtelijke procedure. In dit geval worden de gegevens verwijderd op
het moment dat het gerechtelijk traject volledig is afgesloten.
De opdracht- en factuurgegevens worden zeven jaar bewaard in verband met wettelijke
administratieve verplichtingen. In verband met onze aansprakelijkheidsuitsluiting bewaren we uw
gegevens vervolgens zolang de wet ons daar de mogelijkheid toe geeft.
2.2.3. Aan wie verstrekken wij uw gegevens
In voorkomend geval verstrekken wij (delen van) de informatie die u ons geeft, indien mogelijk
geanonimiseerd, aan onze forensisch deskundigen of partnerlaboratoria. Met al onze partners
hebben wij een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de vertrouwelijke omgang met uw
gegevens en de passende beveiliging van uw gegevens. In alle gevallen zullen we u vooraf op de
hoogte stellen van het doorgeven van uw (geanonimiseerde) gegevens aan onze deskundigen.
2.3. Cursus volgen
2.3.1. Welke gegevens wij van u verzamelen
Als u zich aanmeldt voor het volgen van een cursus verzamelen wij van u de volgende gegevens:
naam, aanhef, adresgegevens en factuuradresgegevens. Deze gegevens verwerken wij om uw
deelname aan een cursus mogelijk te maken.
Hiernaast bewaren we ook gegevens omtrent uw voortgang in de cursus, en een aanduiding over de
cursus(sen) die u bij Forensicon BV heeft afgerond. Deze gegevens bewaren we om u te kunnen
helpen waar nodig en om u een korting te kunnen bieden op vervolgcursussen.
2.3.2. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens voor een periode van zeven jaar nadat u de cursus heeft afgerond in
verband met wettelijke administratieve verplichtingen. In verband met onze
aansprakelijkheidsuitsluiting bewaren we uw gegevens vervolgens zolang de wet ons daar de
mogelijkheid toe geeft.
2.3.3. Aan wie verstrekken wij uw gegevens
Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden.
2.4. Blogartikelen ontvangen
2.4.1. Welke gegevens wij van u verzamelen
Indien u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de periodieke mailings van Forensicon BV,
verzamelen wij van u uw naam en emailadres. Deze gegevens verwerken we om de mailing aan u te
kunnen verzenden.
Bij inschrijving vragen wij eveneens om uw functie/bedrijfsnaam. Deze gegevens gebruiken we om de
mailings beter op uw achtergrond af te stemmen.
2.4.2. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw gegevens blijven bewaard zolang u onze mailings wil blijven ontvangen. Op het moment dat u
zich uitschrijft voor ontvangst van de mailings, worden uw gegevens direct verwijderd.
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2.4.3. Aan wie verstrekken wij uw gegevens
Teneinde de mailings te kunnen verzenden worden uw gegevens verwerkt bij Mailchimp
(https://mailchimp.com/). Forensicon BV heeft met Mailchimp een (verwerkers)overeenkomst
afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de vertrouwelijke omgang met uw gegevens en de
passende beveiliging van uw gegevens. Forensicon BV en Mailchimp zullen uw gegevens nooit
doorverkopen aan derden.
Mailchimp is gevestigd buiten de EU (in de VS). Uw gegevens worden dus buiten de EU opgeslagen.
Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Uw privacy is geborgd.
2.5. Overige gegevens die wij verwerken - Cookies
Forensicon BV verwerkt cookies van Google Analytics (naam: _utma; bewaartermijn 2 jaar).
Forensicon BV gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website op uw
computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Forensicon BV heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IPadres wordt niet opgeslagen waardoor uw privacy wordt geborgd. De optie ‘gegevens delen’ is in
onze instellingen uitgezet. Forensicon BV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met Google Analytics.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Google is gevestigd buiten de EU (in de VS). Uw gegevens worden dus buiten de EU opgeslagen.
Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Uw privacy is geborgd.
3. Bijzondere persoonsgegevens
In voorkomende gevallen verwerken wij bij het uitvoeren van een dienstverlening bijzondere
persoonsgegevens. Dit betreft: medische gegevens en/of biometrische gegevens en/of genetische
gegevens en/of gegevens over strafbare feiten.
Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming
of wanneer het verwerken hiervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing
van een rechtsvordering.
Forensicon BV is in het bezit van een vergunning Particulier Onderzoeksbureau (POB-nr: 1167).
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4. Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Forensicon BV en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info[at]forensicon.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
5. Klacht indienen
Forensicon BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
6. Beveiliging van uw gegevens
Forensicon BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en zet passende maatregelen in
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw gegevens of er aanwijzingen zijn van
misbruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op via info[at]forensicon.nl.
7. Wijzigingen van deze privacyverklaring
Forensicon BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.
Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op (dhr. M. Bosmans of
mw. C. Zwart via info[at]forensicon.nl). We helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw
persoonsgegevens of deze wilt inzien of wijzigen. Mocht onze privacyverklaring wijzigen, dan vindt u
op onze website altijd de meest recente versie.
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